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Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums Nr. 106.

Zemes vērtēšanas virskomisija paziņo,
ka savās sēdēs skatīs cauri sekošās atlī-
dzības lietas:

1927. g. 10. marta, pīkst. 3 diena,
Rīgā, Dzirnavu ielā N° 31, dz. 2.

928) Jura Priedīša atlīdzības lietu par
celtām ēkām Talsu apriņķa Arlavas
pagasta Popragas muižas saimnie-
cībā .N» 14F, Fa (Ploču māja).

929) Kristapa Smilgas atlīdzības lietu
par celto lauku šķūni Jelgavas ap-
riņķa Džūkstes-Pienavas pagasta
Mālu muižas saimniecībā Na 3F.

930) Aleksandra Sulca atlīdzības lietu
par celtām ēkām Ventspils apriņķa
Piltenes pagasta Piltenes muižas
saimniecībās JMs 10 F, 27 F, 40 F
un 61F.

1927. g. 15. marta, pīkst. 3 diena,
turpat.

931) Pētera Zupāna atlīdzības lietu par
Bauskas apriņķa Vecmuižas pagasta
Vecmuižā dēstīto augļu dārzu.

932) Jāņa Bērzkalna atlīdzības lietu par
Talsu apriņķa Lībagu pagasta Lī-
bagu muižas inventāru.

933) Lūcijas Brauns atlīdzības lietu par
celtām 'ēkām un dēstīto augļu dārzu
Kuldīgas apriņķa Turlavas pagasta
Turlavas muižas saimniecībās Na 2F,
7F, 9F, 15 F un 20 F.

Rīgā, 1927. g. 10. februārī.

Zemes vērtēšanas virskomisijas
priekšsēdētājs A. Ķ u z e.
Sekretārs J. J a n s o n s.

Paziņojums
zemes meliorācijas (nosusinā-

šanas) lietās.
Zemkopības ministrijas kulturtechniskā

nodaļa paziņo, ka kulturtechnisko priekš-
darbu pieteikumi nākošai darbu sezonai
iesūtāmi nodaļā ne vēlāk kā līdz š. g.
15. martam. Par pieteikto darbu uzņem-

šanu darbu sarakstā jeb noraidīšanu lems
kulturtechniskās nodaļas padome un par
rezultātiem rakstiski tiks paziņots ieinte-
resētiem lauksaimniekiem. Pie uzņem-
šanas darbu sarakstā priekšroka tiks dota
plašāka rakstura darbiem, kuru izvešanai
11 nodibinātas meliorācijas sabiedrības
saskaņa ar Noteikumiem par meliorācijas
«rībam („ Valdības Vēstneša" 1925. g.
'44. num.)< un tādiem, kuru izvešanā ir
interesētas valsts zemes.
Kulturtechniskā nodaļa izved izmeklē-

šanas darbus un sastāda projektus tikai
lelaku ūdens novadu regulēšanai (upjuw strautu regulēšana, lielāku kopēju
wadgravju rakšana). Šos darbus no-aaJa izved par brīvu, bet ieinteresētiem
«"«saimniekiem pie izmeklēšanas darbu
nešanas ir jādod lechnikim bez atlīdzī-
"« dzīvoklis šķūtis un strādnieki

, .

Darbu pieteikumi, apmaksāti ar liku-Ro zīmognodokli, iesūtāmi Kulturtech-

d^ nodaļai, Rīgā, Antonijas ielā Na 15a,
vieta O

fieteikumos jāuzrāda: 1) darba
sai '. 2) darba izvešanā ieinteresēto

Pērto
16" saraksts _ un 3) pilnvarota

saf„ na ' ar kuru varētu vest turpmākasSarilnas un sarakstīšanos.
Nodaļas vadītājs A. Ķ u z e.

Darbvedis P. Briedis.

a
N°sacīti notiesāto sarakstā,JS «espiestš «Valdības Vēstneša" š. g.

2on >,
4- numura pielikumā),

™No IrMdn _
bfit- x 4JU »4 ™en. ciet." vieta vajaga
Nam, "-., ciet-u ; zem Na 10459 strī-
«S |K' hk- 57. p.; zem Na 10502
581 '„. p<" vielā vajaga būt: „S. 1.

v- '< zem JVs 10521 „Gruntskis"

vieta vajaga .būt: „Gruntskij" ; zem
Na 10523 „6 mēn. ciet." vietā vajaga
būt: „6 ned. ciet."; zem Na 10524
„Gužis" vietā vajaga būt: „Gužus"; zem
Na 10566 „Bauskas apr. 1. iec. miert."
vietā vajaga būt: «Bauskas apr. 2. iec.
miert."; zem Na 10569 „Akts Na 75/25. g,"
vietā vajaga būt: „Akts Na 75/26, e.";
zem Na 10597 pēc vārdiem «Ikšķiles
pag." jāseko «Bauskas apr. 2. iec. miert.";
zem Na 10676 «26. jun." vietā vajaga
būt: 26. jul."; zem Na 10754 pēc S.
lik. 581. p. 1. d. jāseko S. lik. 57. pantam
un zem Na 10760 «16. dec." vietā vajaga
būt: «15. dec".

Rīgā, 1927. g. 9. februārī.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis.
Nodaļas vadītājs J. Saulits.

Saimniecības departamenta
patentu valdes paziņojums.

(Beigas.)

Patentu valde paziņo, ka izdotas se-
košās apliecības par preču nozīmju re-
ģistrēšanu :

Na 3360. Firmai «St. Egydyer Eisen-
und Stahl-Industrie-Gesellschaft" , Vīnē,
Austrijā — zīmējums (enkurs) —. tērau-
dam un visāda veida tērauda un dzelzs
izstrādājumiem.

Ne 3361. Firmai «Aktiengesellschait
Paulanerbraeu, Salvatorbrauerei", Min-
chenē, Vācijā — vārds „Paulaner" -*»
alum.

Ne_ 3362. Firmai „Ekert & Co", Ham-
burgā, Vācijā — vārds „Liga" -r lielā-
kam vairumam dažādu preču.

Ne 3363. Firmai „Ichthyol-Gesellschaft
Cordes, Hermanni & Co", Hamburgā,
Vācijā — vārds „Sulfo Ichthyolicum" —
farmaceitiskiem ražojumiem un pre-
parātiem.

Ne 3364. Firmai „Burberrys Limited",
Londonā, Anglijā — vārds „Burberry" —
drēbēm un drānām no vilnas.

Ne 3365. Tam pašam — zīmējums
(bruņinieks) — tām pašām precēm

Ne 3366. _ Zeķu fabr. « Mercedes",
Rīgā — zīmējums ar uzrakstu «Mer-
cedes" — zeķēm.

Ne 3367. Firmai «Marie Weimeistei
Sensenwerk Agonitz Akriengesellschaft",
Austrijā — zīmējums (grābeklis un dak-
šas) — izkapšu rūpniecības ražojumiem.

N? 3368. Tam pašam — zīmējums
(cirvis) — tām pašām precēm.

Ne 3369. Tam pašam — zīmējums
(kronis) tām pašām precēm.

Ne 3370. Tam pašam - zīmējums
(nazis, dakšiņa un karote) — tām pašām
precēm.

JMe 3371. Tam pašam — zīmējums
(izkapts, dakšas un grābeklis) — tam
pašām precēm.

Ne 3372. Firmai «Ruggles Motor
Truck Company", Mičiganā, Amerika —
zīmējums ar uzrakstu „Ruggles" — mo-
torratiem, automobiļiem.

Ne 3374. Firmai „F. F. Kutuzov",
Rīgā — zīmējums (pāvs) ar_ uzrakstu
„Vostok" — halvai, šokolādēm, cepu-
miem, konfektēm, ievārījumiem.

Ne 3375. Firmai „H. Gurvics", Rīgā —
vārds « Spodrin" — metālu spodrināšanas
līdzekļiem.

Ne 3376. Akc. sab. G. J. Sereševskij,

Rīgā — vārds «Imperial" — tabakai.
Ni 3377. Firmai «Real Silk Hosiery

Mills Incorporated" Indianā, Amerika —
apaļa etiķete — adītām precēm.

Ne 3378. Firmai «Anglo-Me.vican Pe-
troleum Company Limited", Londona,
Anglijā — vārds „Mexphalte" as-
faltam. _ ... ,

Ne 3379. Firmai «Peter Cailler-Kohler",
Vevey, Rveicē — vārds « Gala Peter" —
šokolādēm, konfektēm, konditorejas
precēm.

Na 3380. Tam pašam — vārds « Gala"
— tām pašām precēm.

Ne 3381. Firmai „Gruschwitz Textil-
werke Aktiengesellschaft", Neusalz'a, Vā-
cijā — zīmējums (krusts) diegiem.

Ne 3382 Firmai « J. C. Soed'ng &
Halbach", Hagen'ē, Vestfalijā, Vācija —
zīmējums ar uzrakstu ,.Vergiss mein
nicht" — dzelzij un tēraudam.

Ne 3383. Tam pašam - zīmējums
ar uzrakstu «Forget me not" — tām
pašām precēm.

Ne 3384. Firmai „Rex Research Cor-
poration Toledo, Ohio, Am. Sav. Valstis
— zīmējums (rombs) ar uzrakstu «Rat
Fox" — līdzekļiem grauzēju iznicināšanai.

Ne 3385. Tam pašam - zīmējums
(rombs) ar uzrakstu „Fly Tox" — tām
pašām precēm.

Ne 3386. Kom. sab. ķim. — farm.
fabr. « Farmazan", Rīgā — vārds « Leda" —
ārstniecības līdzekļiem.

M« 3387. Tam pašam — zīmējums
(ērglis) — tām pašām precēm.

Ne 3388. Tam pašam — zīmējums
ar uzrakstu «Citrovanille Farmazan" —
farmaceitiskiem preparātiem un līdzekļiem
pret visāda veida galvas sāpēm.

Ne 3389. Tam pašam — zīmējums ar
uzrakstu «Farmazan Rigā" — dažādiem
ārstniecības līdzekļiem un ķīmiskiem
produktiem.

Ne 3390. Tam pašam — vārds « Far-
mazan" — tām pašām precēm.

Ne 3391. Ķimiski-techniskai laborato-
rijai -„Ventas", Rīgā — zīmējums ar uz-
rakstu «Kapsin" — ārstniecības līdzekļiem.

Ne_ 3392. Firmai „E Merk", Darm-
stadtē, Vācijā — vārds «Embial" —
ārstniecības līdzekļiem.

Ne 3393. Tam'pašam — vārds « Tetrag-
nost" — ķīmiskiem produktiem, dezin-
fekcijas līdzekļiem.

Ne 3394. Laboratorijai «Lion", prov.
L. Meitiņ, Rīgā — zīmējums ar uzrakstu
„Nordin" — ādas un sejas krēmiem,
pūderiem, šminķiem, līdzeklim pret ap-
saldējumu.

Ne 3395. Firmai «Autobenc", īp.
A. y. Zēmans, Rīgā — zīmējums ar uz-
rakstu «Autobenc" — automobiļiem, mo-
tocikletiem, auto bencina eļļām un vi-
sāda veida piederumiem.

Ne 3396. Kosmētiskai laboratorijai
-Jllusion" , D. Devirc, Rīgā -- zīmējums
(puķu vītnes) ar uzrakstu «Belles
Fleurs" — odekolonam, smaržvielām,
pūderiem

Ne 3397. Tam pašam — zīmējums
(četri dūži) — tām pašām precēm

Ne 3398. V Šmidta, ķimiski-technis-
kai laboratorijai, Rīgā — vārds «Prusa-
kins" — kukaiņu iznīcināšanas līdzeklim.

Ne 3399. L. Goerberam, Rīgā — zī-
mējums (krusts) ar uzrakstu « Pan
Eiropa" — adītām precēm.

Ne 3400. Akc. sab. G. J Sereševskij,
Rīgā — vārds « Students" — papirosiem.

Pamatojoties uz tā paša likuma 140 p.
un 1926. g. 5. okt. likuma par starp-
tautiski reģistrēto preču nozīmju aizsar-
dzības iegūšanu Latvijā dzēstas sekošas
nozīmes:

Ne 411. Firmai «Russische Tee-Im-
port-Gesellschaft m. b. H. «Kjachta^,
Frankfurtā p Mainas, Vācijā — zīmē-
jums ar uzrakstu «Kjachta"

Ne 2522. Augļu un ogu vīnu darī-
tavai Klāra von Korff, Liepājā — vārds
«Ventas"

Ne 2528. Firmai « Steru un Meilach",
Rīgā - zīmējums (zvaigzne).

Ne 3075 Ķim inž. Jul. Bramanim,
Rīgā — vārds „Kyx".

Ne 1944. Kosm. Laborat. «Avance",
Rīgā — vārds «Kaloderma".

Ne 2211. Tam pašam — vārds
« Steckenpferd".

Ne 1684. Firmai « Eikert, Marchall &
Co", Rīgā — vārds « Pertussin".

Ne 3037. Tabakas fabrikai „A.G. Rufi-
tenbergs", Rīgā — zīmējums — 4 spor-
tisti (Futbol).

Rūpniecības nodaļas priekšnieks
J.Vāge 1 s.

Patentu valdes priekšnieks J. Pūri es.

Iecelšanas.
Pavēle Ni 10.

Līdzšinējo nodokļu departamenta Valkas ap-
riņķa 2. iec. nodokļu inspektoru Voldemāru
Ambaini apstiprinu par Rīgas 8. iec. nodokļu
inspektoru, ar algu pēc VII amatu kategorijas
2. pakāpes, Skaitot no š. g. 16. februāra, ar iz-
dienu minētā pakāpē no 1925. g. 1. jūnija.

Rīgā, 1927. g. 9. februārī.
Finansu ministris V. B a s t j ā n s.

Pavēle Ks 11.
Ierēdņu skaita samazināšanas dēļ, pamatojo-

ties uz likumu par civildienestu p. 37, atsvabinu
līdzšinējo nodokļu departamenta nodaļas vadītāju
Kārli Stangu no dienesta, skaitot no š. g.
3. marta, dodot iespēju iepriekš izlietot viņam
pienākošos 3 nedēļu kārtējo atvaļinājumu.

Rīgā, 1927. g. 10. februārī.
Finansu ministris V. Bastjāns.

Ventspils 1. iecirkņa miertiesnesis,
izpildot savus lēmumus un pamatojoties uz krim.
proc. lik. 71. un 846.-852. p. p., 'meklē:

1) A'eksandru Zīravu, vecums un pazīmes
nav zināmas, pēdīgi dzīvojis Lošu ūdensdzirnavās,
Sarkanmuižas pag., Ventspils apriņķī, apv. pēc
s. 1. 581. p. 1. d.; '?:'::. ?'? .?

2) Žani (Jāni) Ēvalda d. Pecholcu, 24 g.
vecu, dzīves vieta un pazīmes nav zināmas, apv.
pēc s. 1. 574. p. 1. d.:

3) Emiliju Katrines m. S n e i de r, 22 g. vecu,
pēdējā dzīves vieta Stratnpu mājās, Sarkanmuižas
pag., Ventspils apriņķī, apv. pēc s. !. 58t. p. 1. d ;

4) Mildu-Zelmu Krista m. PaipaI, 19 g. '
vecu, pazīmes un pēdējā dzīves vieta nav zinā-
mas, apv. pēc s. 1. 581. p. 1. d. :

, 5) Miķeli-Friča d. Anton u, 29 g. vecu, pazīmes
nav zināmas, pēdējā dzīves vieta Piltenē, apv.-'
pēc s. 1. 581. p. 1. d. un

6) Emmu Mārtiņa m. Rckmet, 35 g. vecu,
pazīmes nav zināmas, pēdējā dzīves v eta Vents- '
pilī, apv. pēc s. 1. 49., 581. p. 1. d.

Visi, kup'em zināma augšā minēto personu
dzīves vieta, top lūgti par to paziņot miertiesne-
sim vai tuvākai policijas iestādei, bet policijai —
tos apcietināt un nogādāt manā rīcībā, ņemot
viņu mantību apsardzībā. '

Miertiesnesis (paraksts).

Meklējamo personu saraksts Ne 301.
23230. Akuls, Ignats Aleksandra d., 33 g. v.,

pied. pie Salanājas pag. — Jelgavas apgabalt. '
krim. nod. raksts Ns 2194 no 21. janv. 1927 ģ
(31-1-27). Apv. uz s. I. 468. p. i. d. — Atra-
šanas gadījumā ziņot Jelgavas apgabaltiesai un
Jelgavas apr. izmekl. tiesnesim.

23231. Bluķis, Jānis Miķeļa d., dzim. 29. jū-
nijā 1889. g. — Jelgavas apr. miert. raksts
JVs 1222/26 no 27. janvāra 1927. g. (3-11-27). "
Apv. uz s. 1 581. p. 1. d. — Apcietināt.

23232. Bērzlapa, Alvine Daniela m., apm.
36 g. v., Latvijas pilsone. — Paziņot dzīves
vietu netiešo nodokļu un valsts monop. dep.
tieslietu nodaļai uz JYe 1845/25 no 25 janvāra
1927. g. (31-1-27). Apv. uz akc. s. lik. 36. p.

23233. Bergs, Jānis Jāņa d., dzim. 2. janv.
1873. g. — Riga.s apgt. 3. krim. nod. raksts

X2 7887 no 24. janv. 1927. g. (31--27). Apv uz
s. I. 578. p. 3 un Ļ d.' — Pieprasīt drošības
naudu Ls 300, nemaksāšanas gadījumā apcieli-
nāt, ieskaitot Rīgas apgt. rīcībā.

23234. Hērziņš, Eduards Andreja d., dzīvojis
Zilānu stacijā, Palaņicku ciemā . Baložu mājā.—
Rīgas apr. 3. iec. miert. raksts JV» 1390 no
16. dcc. 1926. g. (4-11-27). Apv. uz s. I. 581. p.
2. d, — Apcietināt,

23235. Hesse (Gesse), Aleksandrs Dāvida d.,
dzim. 1884. g.— Daugavpils Liec. miert. raksts
Ni 783/kr-21 no 19 janv. 1927. g. (2-11-27). Apv.
uz s. I. 615. p. — Apcietināt.

23236. Izaksons, Bruno Zamueļa d., dzim.
7. dec. 1904. g., pied. pie Kuldīgas. — Rīgas
apgt. L krim. nod. raksts JV° 712505 no 29 dec
(4-11-27). Apv. uz s. I. 102. p. I. d. — Ap-
cietināt.

23237. Kancīts, Jūlijs Jura d., 36 g. vecs,
pied. pie Salas pag. —Paziņot dzīves vietu
Daugavp. 3. iec. miert. 'uz Ns 135 no 24. janv
1927. g. (2-11-27). Apv. uz akc. s. I. 36. p.

23238. Kurtišs, Kazimirs Ignata d., dzim.
1896. g., pied. pie Izvoltes pag. — Paziņot dzī-
ves vietu Krāslavas 1. iec. miert. uz JM° 71 no
18. janv 1927. g. (29-1-27). Apv. uz sodu lik
581. p. I. d.

23239. Lazdiņš, Mārtiņš Mārtiņa d., 65 g. v.,
pied. pie Siguldas pag. '— Rīga*s apr. 1. iec '
miert. raksts Na 522 no 24. janv. 1927 g
(29-1-27). Apv. uz s. 1. 574. p. — Apcietināt ' .

23240. Liepiņš, Kārlis Jāņa dēis, dzimi-;
17. jūlijā 1896. g., piederīgs pie Adiietias pag.
Rīgas 7. iecirkņa izmeklēšanas tiesneša raksts

Latvijas valdības mIm oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot j^J^^^^ft^p^
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No 143 no 24. janvāra 1927. g. (29-1-27.) Ap-
vainots uz sodu lik. 51., 440. un 448. p. —
Apcietināt.

23241. Melnis, Pran* Prana d., dz. 1904. g.,
piederīgs pie Lietuvas. — Paziņot dzīves vietu
Jelgavas apgabaltiesas kriminalnodaļai uz Na 2200
no 21. janvāra 1927. g. (29-1-27.) Apvainots
uz sodu lik. 442. p. 2. d. 1. pkt.

23242. Matisans (ai. Monickis Matickis, Jānis
Jura d., dzimis 10. janvārī 1907. g., piederīgs
pie Preiļu pagasta. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas 7. iecirkņa miertiesnesim uz Ns 150 no
24. janvāra 1927. g. Apvainots uz sodu lik.
581. p. 1. d.

23243. Olechnovičs, Ciprians Staņislava d.,
47 g. vecs, piederīgs pie Bērzmuižas pagasta. —
Jelgavas apgabaltiesas kriminalnodajas raksts
Na 2197 no 21. janvāra 1927. g. (29-1-27.)
Apvainots uz sodu lik. 51. un 585. p. — Ap-
cietināt.

23244. Piragen, Katrine Franča m., dzimusi
1901. g., Lietavas pavalstniece. - Kriminālās
pārvaldes Rīgas nodaļas priekšnieka raksts no
29. janvāra 1927. g. (3-11-27.) Apvainota par
līdzdalību zādzībā. — Apcietināt.

23245. Paeglis, Kārlis Reiņa d., dz. 1870. g.,
piederīgs pie Rīgas. — Paziņot dzīves vieta
Jelgavas apr. miert. r. Na 2/26 no 21. janvāra
1927. g. (2-11-27.) Apvainots uz sodu lik.
581. p. 1. d.

23246. Remeika, Julijonass, dzimis 27. ok-
tobrī 1904. g., Lietavas pavalstnieks. — Jel-
gavas apgabaltiesas kriminalnodajas raksts
JVs 46534 no 31. decembra 1926. g. (4-11-27.)
Apvainots uz sodu lik. 51., 585 p. I. d. un
581. p. 1. d. — Atrašanas gadījumā paziņot
meklētājam un Bauskas apriņķa izmeklēšanas
tiesnesim.

23247. Remeika, Jokubs, dzjmis 25. jūlijā
1905, c. Lietavas pavalstnieks. — Tas pats.

23248. Rozens, Richards Jēkaba d., 41 g.
vecs, piederīgs pie Elejas pagasta —7, Paziņot
dzīves vietu Jelgavas apr. miert. r. Na 40/26
no 20. janvāra 1927. g. (29-1-27.) Apvainots
uz sodu lik. 607. p. 2. d.

23249. Riekstiņš, Alfrēds Jāņa d., dzimis
2. jūlijā 1903. g.,' piederīgs pie Rīgas. — Pa-
ziņot dzīves vietu kriminal pārvald. Rīgas no-
daļas priekšniekam uz rakstu no 28. janvāra
1927. g. (2-11-27.) Apvainots krāpšanā.

23250. Stalbe, Eduards Jēkaba d., .dzimis
1896. g., piederīgs pie Dreiliņu pagasta. — Jel-
gavas apriņķa miertiesneša raksts JVs 118 no
18. janvāra 1*927. g. (1-11-27.) — Apvainots uz
sodu lik. 591. p. 1. d. — Apcietināt.

23251. . Zapackis, Alfrēds Andreja dēls, 21 g.
vecs. — Talsu apriņķa priekšnieka palīga raksts
Ne 863 110 25. janvāra 1927. g. (29-1-27.) Iz-
bēdzis no apcietinājuma kā apvainots zādzībā.
— Apcietināt.

23252. Zālīts, Eduards Roberta dēls, dzim.
5. decembri 1892, g., piederīgs pie Rīgas. —
Rīgas 2. iecirkņa izmeklēšanas . tiesneša raksts
Na 2900 no 30 ". novembra 1926. g. (4-11-27.)
Apvainots uz sod. lik. 51. un 591. p. — Ap-
cietināt.

23253. Zālīts, Gotfrids Roberta dēls, dzim.
30. janvārī 1878. g, Jekaterinoslavā. — Tas
pats.

23254. Zommers, Fricis Oerdotad., agrāk
dzīvojis Ventspils apr. Sarkanmuižas pag. Maz-
renču mājās. — Paziņot dzīves vietu Ventspils
2. iecirkņa miertiesnesim uz rakstu JN2 1052 no
22. decembra 1926. g. (1-11-27.) Apvainots uz
sod. lik. 58i. p. 1. d.

23255. Vasilevska, Anna Ādama m., 27 gad.
veca, piederīga pie Zvirgzdienes pagasta. — Pa-
ziņot dzīves vietu Rēzeknes 1. iecirkņa mier-
tiesnesim uz rakstu Na 251 no 22. janvāra
1927. g. (1-11-27.) — Apvainota uz sod. lik.
591. p.

Izlabojumi:

,,Valdības Vēstnesī" Na 106/26. g. meklējamo
p_ersonu sarakstā Na 259 pkt. 19873 meklējamais
Ābrams Apelsons resp. Aplesons atrašanas gadī-
jumā apcietināms.

Pamats: Jelgavas izmeklēšanas tiesneša
raksts Na 173 no 22. janvāra 1927. g.
(13-IV-26.)

,.Valdības Vēstnesī" Na 15/27. g. meklējamo
personu sarakstā JVs 298 .pkt. 23149 Čuchno,
Aleksejs Alekseja d. sodīts ar 2 nedēļām cie-
tuma un ne ar 2 mēnešiem cietuma.

,,Valdības Vēstnesi" JVs 15/27. g. meklējamo,
personu sarakstā Na 297 pkt. 23156 Kreicbergs
Kristjāns Jāņa d. apvainots zādzībā un ne par
dezertēšanu. (6-1-27.)

,.Valdības Vēstnesī" Ns 14/27. g. meklējamo
personu sarakstā Ns 297 pkt. 23146 Riekstiņš,
Eduards Jāna d. apvainots uz sod. lik. 591. p.
1. d. un ne '581. p. 1. d. (7-1-27.)

Kriminālās pārv. prtekšn. 0. Tifentāls.
Darbvedis A. Zaķis.

Personu saraksts, kuru meklēšana izbeigta,
Nz 212.

10905. Abeltinš, Kārlis-Julius Kārļa-Volde-
mara dēls. — 8487/23. (I431-A-23-V.)

10906. Bogdanovičs, Antons Adeles un An-
tona dēls. — 22960/26. (30-XI-26.)

10907. Bērtinš, Jānis Jēkaba dēls. —
17812/26. (7-1-26!)

10908. Bloks, Pēteris Jāņa d. — 13980/25.
(30-V-25.)

10909. Bergers, Jēkabs Movša d. — 21803/26.
(6-V1I1-26.)

10910. Burkevičs, Bernhards Kārļa dēls. —
23120/27. (4-1-27.)

10911. Čuchno, Aleksejs Alekseja dēls. —
23149/27. (14-1-27.)

10912. Demme, Jānis Jukuma d .— 14331/25.
(25-V1-25.)

10913. Ermans, Augusts Dāvida dēls. —
23002/27. (7-Xli-26.)

10914. Fagins, Oerasims Ņikita dēls. —
12165/25. (22-1-25.)

10915. Granlurids, Erik Gbsta. — 15159/25
(14-V1I1-25.)

10916. Gudets, Jānis Franča d. — 21595,26.
(28-VI1-26.)

10917. Goldfelds, Otto Juliusa dēls. —
17833 26. (4-1-26.)

10918. Guninina, Varvara Vasiļija meita. —
19698/26. (27-111-26.)

10919. Hensels, Bruno Aleksandra dēls. —
23181/27. (19-1-27.)

10920. Ivanovs, Dmitrijs Afanasiia dēls. -
23125 27. (5-1-27.)

10921. Jakovleva, Makrina (Lakrenda) Sī
maņa meita. — 19319/26. (8-I1I-26.)

10922. Korolkovs, Grigorijs Foma dēls. -
20584/26. (2-VI-26.)

10923.' Korolkovs, Grigorijs Toma dēls. -
20794/26. (14-VI-26.)

10924. Korolkovs, Grigorijs Toma dēls. -
20793/26. (13-V1-26.)

10925. Korolkovs, Grigorijs Foma dēls. —
20791/26. (15-V-26.)

10926. Korolkovs, Grigorijs Foma dēls. —
21123 26. (28-V1-26.)

10927. Kūga, Augusts Viļā d. — 17626 26
(22-Xll-25.)

10928. Kristapson, Tija Friča meita. -
23133/27. (3-1-27.)

10929. Korolkovs, Grigorijs Foma dēls. —
22699/26. (15-X-26.)

10930. Lankužs, Oskars Pētera dēls. —
22315/26. (13-IX-26.)

10931. Lejavs, Alberts Jāna d. — 22316/26
(10-lX-26.)

10932. Lillisons, Arnolds Jēkaba dēls. —
23136/27. (7-1-27.)

10933. Lankušs, Oskars Pētera d. — 21615/26
(29-V11-26.)

10934. Lankužs, Oskars Pētera d. — 21737/26
(30-VII-26.)

10935. Millers, Richards Kārļa d.— 19442/26
(17-II1-26.)

10936. Martinovs, Unika Mamenta dēls. —
21621/26. (28-VII-26.).

10937. Maijors, Jānis Jēkaba d. — 20423/26
(15-V-26.)

10938. Mullers, Jankels Orla d. — 21620/26.
(29-V 11-26.)

10939. Magnus, Nikolajs Aleksandra d. —
22921/26. (24-KI-26.)

10940. Magnus, Nikolajs Aleksandra d. —
23140/27. (4-1-27.)

10941. Maksimovs, Aleksandrs Jēkaba d. —
23139/27. (5-1-27.)

10942. Orlovskis, Leonards Friča dēls. —
22216/26. (8-IX-26.)

10943. Pliskins, Šloms Simona d. — 19791/26,
(27-111-26.)

10944. Petrovs, Teodors Jana d. — 20254/26.
(4-V-26.)

10945. Ruziņš, Vilhelms Jāna d. — 23110/27.
(30-XII-26.)

10946. Statkus. Emilija Jāzepa meita. —
23165/27. (11-1-27.)

10947. Zeltiņš, Jānis Pētera d. — 14456/25
(29-V 1-25.)

10948. Sveils, Jēkabs Jēkaba d. — 17898/26
(4-1-26 )

10949. Svirskis. Haims Ābrama Cemocha d
— 19828/26. (31-111-26.)

10950. Žīds, Marta Jāna m. — 23113/27
(30-XII-26.)

10951. Šīman, Lote Ādama m. — 8722'23
(159/Š-23-V.)

10952. Širinš, Vladuk Pētera d. — 7767/23
(92-Š-23-IV.)

10953. Trautmans, Edgars Alfrēda dēls. —
23168/27. (11-1-27.)

10954. Viba, Dāvis Jēkaba d. — 16724/25
(30-X-25.)

10955. Vilciņš Kārlis Jāna d. — 6428/22
(173-V-22-IV.)

10956. Bērziņš, Andrejs Paula d. — 22161/26
(3-IX-26.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1927. g. 10. februārī.

1 Apstiprina Jāni Miezi par finansu
ministrijas valsts saimniecības departa-
menta direktoru.

2. Pieņem un nolemj iesniegt Saeimai:
1) pārgrozījumu un papildinājumu pro-

jektu kriminālprocesa likumos;
2) pārgrozījuma projektu pagaidu no-

teikumos par pilsētu domnieku vē-
lēšanām.

3. Atbrīvo sūtni Francijā Vili Š ū -
mani no Latvijas pastāvīgā delegāta
amata starptautiskās zemkopības insti-
tūta Romā.

Izglītības ministrija
sasauc š. g. 20. februārī pīkst. 11 papla-
šinātu Kaitīgu kultūras parādību apkaro-
šanas komisijas sēdi.

Jaunas valstis.
Muižu zemes atsavināšanas lietā
Tallinā, 10. februārī. I gaunija

parlamenta prezidijs sodiet,
pieņēma lēmumu, ka s 0 c i ai
demokrātu izstrādātais ļj
kumprojekts par bijušo muiž
nieku zemes atsavināšanu
bez atlīdzī _ bas ietilpst finansu
likumu kategorija un ka tāds pgc pa.
stāvošās satversmes nav nododams
vispārēja tautas nobalsošanā
Pēc šī lēmuma likumprojekts kā sa-
tversmei pretim runājošs vispār nemaz
netiks celts priekša parlamentam. LTA.

Ierēdņu skaita samazināšana
Tallinā, 10. februārī. Parlamentā

iesniegts likumprojekts pat valsts ierēdņu
štatu sašaurināšanu un ierēdņu algām.
Tas paredz štatu ierēdņu skaita samazi-
nāšanu par 259. LTA.

Ārzemes.
Astoņu stundu darba laiks Francijā.
Parizē, 10. februārī. Francijas

senāts šovakar ar 279 pret 1 balsi
ratificēja Vašingtoiias kon-
venciju par 8 stundu darba
laiku ar noteikumu, ka Francijā tā
stāsies spēkā tikai tad,_ kad ari Anglija
un Vācija būs to ratificējušas. Referents
izteicās, ka priekš tam, lai nodrošinātu
sociālo attīstību un tautu labklājību,
būšot nepieciešami organizēt darbu uz
starptautiskiem pamatiem. LTA.

Notikumi Portugālē.
Londonā, 10. februārī No Por-

tugāles oficiāli ziņo, ka ielu cīņas
Lisabonā beigušās ar valdības kara-
spēka uzvaru: revolucionāri, klija
rokās atradās, flotes arsenāls un pasta-
telegrafa-telefona centrāle, kas atļāva
tiem paralizēt katru satiksmi, pagā-
jušo nakti pēc intensīvas
bombardēšanas padevušies,
Kritušo un ievainoto skaits ļoti liels,
materiālie zaudējumi milzīgi. Patlaban
visā Portugālē iestājies atkal miers.

LTA.

Rīga.
Paziņojums.

Pensiju kara invalidieni iz
maksās sākot no 15. februāra pēc uz
vārdiem alfabēta kārtībā :

15. februārī — A, B.
16. „ — C, D, E, F.
17. „ - G, H, I, J.
18. „ - K.
19. „ — L, M, N, 0.
21. - „ - P, R, S.
22. „ — S, T, U, V.

Karā cietušo (kritušo) ģi-
menēm pensiju izmaksās sakot nt
23. februāra alfabēta kāitībā:

23. jebruarī - A, B, C, D, E-;
24. , - F, G, H, I, -U
25. „ - L, M, N, 0, P
26. „ - R, S, S.
28. „ ._ T, U, V.

Māksla.
Dailes teātrī vakar pirmo reiz izradīja ka

angļu jaunākā laikmeta lugu „ U z n e* 1 n a'
ostu", spēle trīs cēlienos, kā šī luga pa? 1 . ,
kārtā nosaukta. Dailes teātris no 'ai^Li
ieturējis meklētāja tendences, nekad nepāli^

^pie tā, ko atradis, nekad neapmierinādami'-
to, ko sasniedzis, bet allaž traukdams 1
meklēdams jaunus ceļus, gūdams jaunas1ap-
skatoties no šāda viedokļa, kļūst saprotan^
šādas lugas atrašana un uzņemšana repen
kādu vakar redzējām. ' .s-

Daži nedaudzi cilvēki brauc ar kaQ
ivainj

namu, tīri mistisku kuģi: visi pasažieri 01
kārta aizmirsuši , uz kurieni viņi īsti grm D

isj if
līdz beidzot viens atjēdzas, ka viņi taču „
miruši. No pirmā gala dažitādām««pretojas, bet kad pārliecinās, ka uz KUS

^nedz kapteiņa, nedz stūrmaņa, nedz _m«

^tikai viens vienīgs pasažieru apkalpotai* -„,.
kuģis brauc bez jebkādām signālu ug"' -rļir
tad galu galā ari paši neticīgākie san v f
cīnāties, ka viņi visi ir — miroņi un w*

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par pirts ierīkošanu un lietošanu

Madonas pilsētā.
Pieņemti Madonas pilsētas domes 1926. g.
12. novembra sēdē pēc prot. Ns 51 § 6 un
apstiprināti ar iekšlietu ministrijas pašval-
dības departamenta 1927. g. 19. janvāra

rakstu Na 100329.
§ 1. Pirts ierīkošanai ir vajadzīga

Madonas pilsētas valdes atļauja.
§ 2. Pirts telpas un vannas jātur pa-

stāvīgi tīrībā un kārtībā. Grīdai jābūt
no viegli nomazgājama materiāla.

§ 3. Aizliegts nodarbināt pirtīs per-
sonas, slimojošas ar venēriskām, ādas,
acu un citām lipīgām slimībām. Katrai
no jauna pie darba pieņemtai personai
jātiek no ārsta izmeklētai un tikai vese-
las ir pie darba pielaižamas.

Piezīme. Pilsētas sanitārā komisija

patur tiesības pieprasīt apliecību
atjaunošanu katrā laikā.

§ 4. Kopējas pirtis aizliegts apmeklēt
personām, slimojošām ar venēriskam
vai citām lipīgām slimībām lipīgā stadija.

§ 5. Pirts telpās aizliegts mazgāt vai
žāvēt veļu un ienest mazgāšanas telpas
veļu, drēbes u. t. t.

§ 6. Pirts telpās aizliegts trokšņot,
piedauzīgi izturēties un ierasties iereibuša
stāvoklī.

§ 7. Pirts telpām jābūt pietiekoši
apgaismotām, tāpat ari pirts uzgaidāmam
telpām jābūt pietiekoši siltām un grīdām
izklātām ar grīdas segām vai noliktam
ar koka restēm. Uz cementa grīdas ari
jābūt koka restēm.

§ 8. Pirts telpas pēc iespējas bieži
ventilējamas un līdz ar tanīs esošiem
priekšmetiem dezinficējamas pēc sani-
tārās komisijas norādījumiem.

§ 9. Vainīgos par šo saistošo no-
teikumu nepildīšanu sauc pie atbildības
uz pastāvošo likumu pamata.

§ 10. Saistošie noteikumi stājas spēka
divi nedēļu laikā, skaitot no viņu izslu-
dināšanas* dienas „Valdībās Vēstnesī".

Pilsētas galvas vietā
E. Pētersous.

Sekrerars O. K r a f t s.

Saistoši noteikumi
par koku dēstīšanu, uzturēšanu un
aizsargāšanu gar ielām, ceļiem, šosejām
un laukumiem un parkā Vecgulbenes

miesta administratīvās robežās.
Pieņemti domes 1926. g. 21. decembra
sēdē, prot. Na 11 un apstipri-
nāti ar iekšlietu ministrijas pašval-
dības departamenta 1927.g. 22. janvāra

rakstu Na 100444.
§ 1. Kokus dēstīt gar ielu malām at-

ļauts vienīgi ar miesta valdes piekrišanu.
Koki kopjami un uzturami kārtībā to
māju un zemes gabalu īpašniekiem uz
sava rēķina, kuru robežās tie atrodas.

§ 2. Stingri noliegts, gar ielām, ceļiem,
šosejām un laukumiem un parkā atro-
došos kokus nocirst, zarus lauzt, vai ari
citādi bojāt. Koku nociršanai, ja tas
izrādītos par nepieciešamu, vajadzīga
ikreizēja miesta valdes piekrišana.

§ 3. Zirgus piesiet pie kokiem, sētām,
elektrisko vadu un telefona stabiem uz
visstingrāko noliegts.

§ 4. Stingri noliegts pa muižas parku
jāt un braukt ar zirgiem motocikletiem,
kā ari laist un ganīt lopus.

§ 5. Šo noteikumu pārkāpējus sauks
pie likumīgas atbildības uz sodu likuma
138. panta pamata.

§ 6. Uzraudzība par šo noteikumu
izpildīšanu piekrīt miesta valdei vai vie-
tējai policijai.

»§ 7. Šie noteikumi stājas spēkā divu
nedēļu laikā no viņu publicēšanas dienas
,Valdības Vēstnesī".

Miesta valdes priekšsēdētājs
J. S ni ķ e r s.

Sekretārs (paraksts).

Saistoši noteikumi
par nekustamo īpašumu numera iju
un nama izkārtnēm Priekules miestā

Pieņemti Priekules miesta domes
1927. g. 8. janvāra sēdē un ap-
stiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1927. g.

3. februāra rakstu Na 100691.

1. Visi nekustami īpažumi Priekules
miesta jāapzīmē ar izkārtnēm, uz kurām
jābūt uzrakstam latviešu valodā:

a) ielas nosaukums,
b) īpašuma (policijas) Na,
c) īpašnieka uzvārds un vārds un
d) hipotēkas Na.
2 Nekustamu īpašumu numerācijas

kartība ir sekoša: no ielas sākuma, ska-
toties ielas virziena, pa labo roku pāra
skaitļi, betpa kreiso — nepāra skaitļi
nepārtraukta virziena.

3. Izkārtnes ar attiecīgiem uzrakstiem,
vienāda veida un pareizrakstības,- liks
izgatavot miesta valde un izsniegs par
pašcenu.

_4. Izkārtnes ir jāpieliek pie visiem,
ka apbūvētiem, ta neapbūvētiem grunts-
gabaliem.

5. Uz apbūvētiem gruntsgabaliem
izkārtnei jabut piestiprinātai pie nama
galvenās ieejas durvju kreisās malas
augšas Pie ielas neapbūvēto grunts-
gabalu apzīmēšanai, kā ari neapbūvēto,
bettikai iežogoto īpašumu apzīmēšanai!
izkārtne japiestipr.na pie vārtu kreisā
staba.

6. Nekustamu īpašumu atsavināšanas,
kā ari ielu pārdēvēšanas gadījumos attie-
cīgie uzraksti pārgrozāmi 4 nedēlu laikā
pec pārgrozījuma spēkā nākšanas.

7. Šie noteikumi stājas spēkā 14 di»
laikā pēc viņu publicēšanas ,,Valdi?
Vēstnesī" un izpildāmi 1 mēneša laji;
no noteikumu speķa nākšanas.

8. Vainīgos par šo noteikumu nei?
pildīšanu sauks pie atbildības U2 SQ ,
likuma pamata.

Priekutē, 1927. 5.' februārī
Priekšsēdētāja b. K. A šm e

Sekretārs G. Freimans



uz eiti vai debesim. Nu daži šausminās un
Siļas bet beidzot visi pasažieri notur
,ici lai apspriestos, ko šādos apstākļos

darīt Sapulces dalībnieku izteiktās domās pa-

rīdās īsti anglisks humors, kā' ari īsti angliska
omulīga vienaldzība pret visu un neuztrauk-
1" 5s nekur un nekādos ' apstākļos. Pats
Sauciens ar mistisko kuģi turpinās pa
Veseliem divi cēlieniem. Trešais un pēdējais
Isļfens notiek ari uz tā paša kuģa, bet nu kuģis
oiestājis jau krastā, un uz tā, ūkšedams un

saukdams , ierodas pārbaudītājs, kas at-

braucējus pārbauda pēc viņu darbiem, lai zinātu,
k0 ar katru darīt. Šis pārbaudītājs ir omulīgs

vecītis, īstais lāga brālītis, kāds jau senāk miris
mācītājs, kurš starp atbraucējiem ' atrod
ari dažu pazīstamu, pat kādu savu jau-
nāku agrāku amata biedri. Tas nu ies krastā
un ari te būšot mācītājs. Dažiem piešķir ari
vasarnīcas (gjuži tāpat kā Rīgas jūrmalā dažiem
māksliniekiem), tā ka nu varēs dzīvot bez bēdu.
Bet plānāki par visiem iziet tiem, kas palikuši
pusceļā, t. i. tiem, kas nav nodzīvojuši savu
mūžu līdz galam, bet pasteigušies to saīsināt,
paši padarīdamies galu. Viens tāds pārelis at-
rodas ari šo pasažieru starpā, kas nelaimīgas
mīlestības dēj kopīgi nonāvējušies, pagriezdami
gāzes krānus vaļām. Šādi pusceļā palikuši

netiek malā un tiem jābraukā ar kuģi atkal un
atkal, turp un atpakaļ. Tā kuģa apkalpotājs
savas pašnāvības dēļ dabūjis braukt šo neomu-
līgo braucienu jau 5,000 reiz. Šoreizējam pā-
rītim, saņemot cietu gribu' un apņemoties labus
nolūkus, izdodas par laimi tomēr nobēgt no
kuģa un sākt dzīvi par jaunu.

Izrāde bija viscauri teicama. Ar zīmīgu spēli
sevišķi izcēlās direktors E. S m i I ģ i s, J. P r i e d c
un K. V e i es, tāpat ari dāmas Emilija V i e-
stur e, Lūcija N e i b e r ģ e un Austra
Baldone.

Nams bija pārpildīts apmeklētājiem. —J—

Nacionālā ope a. Šovakar Jāņa Medina opera —
pasaka „S p r t d ī t i s", kūja gūst publikā aizvien
lielākus panākumus. Galvenās lomās Amanda
Ļiberte, Ada Benefelde, Vilija Lamberte, Elza
Žubīte, Helēna Berzinska, Kārlis Nīcis, Richards
Pelle, Rūdolfs Tunce un citi. Diriģents Jānis
Mediņš. — Teiko Kivas viesizrāde rītvakar
„ M - m e Butterflv, Čo-co-san lomā Teiko
Kiva. Pārējās lomās Nikolajs Vasiļjevs, Alberts
Verners, Elza Žubīte, Richards Pelle un citi.
Diriģents Jānis Mediņš. — 25. tautas izrādē
svētdien, 13. februārī, pulksten 2 dienā balets
„K o p e 1 i j a*. Piedalās Aleksandra Feodorovna
un visa baleta trupa. Diriģents Jānis Mediņš. —
Pulksten 7.30 vakarā galvenā diriģenta Emila
Kupera vadībā .Meitene no Kalifor-
nijas" ar Brechman-Štengeli, Ādolfu Kaktiņu,
Nikolaju Vasiljevu, K. Nīci, J. Muški un citiem.

Nacionālais teātris. Piektdien, II. februārī,
pulksten 7.30 vakarā tautas izrādē J. Akuratera
komēdija ,,A p v i e n o s i m i e s". — Sestdien,
12. februārī, pulksten 7.30 vakarā Urvancova
drāma ,,Vera Mirceva" ar Liliju Štengel
titula lomā. — Svētdien, 13. februāri, pulksten
2 dienā Kārļa Ieviņa komēdija ,.Putras
Dauka precības". Pulksten 7.30 vakarā
A. Upīša komēdija -,,K aijās 1 i d o j u m s". —
Otrdien, 15. februārī, pulksten 7.30 vakarā
tautas izrādē Sardū komēdija „Madame Sāns
Gēne". — Trešdien, 16. februārī, pulksten 7.30
vakarā pirmo reizi šinī sezonā Bizona drāma
,,N e p azīs t am ā".

Dailes teātris. Piektdien, 11. februārī, p. 7.30
vakarā ,,Gals labs — viss labs. — Sest-
dien, 12. februārī, pīkst. 7.30 vakarā, uz „Ne-
zinamo ostu".—Svētdien, 13. febr., pīkst. 2
dienā tautas izrādē „P re i 1 e n i t e", pulk-
sten 7.30 vak. ,,Uz nezināmo ost u". —
Otrdien, 15. febr., pulksten 6 vakarā kareivju
izrādē ,.Uz nezināmo ost u".

Daugavpils
2. iecirkņa miertiesnesis

uzaicina Cecīlijas lp;o manti-
niekus: Annu-Genrietu Borisa m.
Šabodi, Klāru Borisa m. Ippo,
Minnu Borisa m. Poļak, Mariju
Samuila m. Ippo un Stefsniju
Samuila m Zegelberg ierasties
9. jūnijā 1927. g., pulksten 10,
miertiesā, Dauga pilī. Alejas iela
Ns 7, kā atbildētājus Nosona
Averbucha prasības lietā par
ls 634,50.

Daugavpilī, 1927. g. 7. febr.
25156 Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 1. iec.
tiesu izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andr.
Pumpura ielā Ns 1, dz. 2, paziņo:

1) ka I Rīgas savstarp. kred.
oiedr. _ prasības apmierināšanai,
saskaņā ar Rīgas apgabaliiesas
ļ- civilnodaļas izp. rakstiem no
6. aug. 1926. g. Ns 422372,

17 nov. Nš 423339, 6. dec.Ns 423523 Ls 52.646,28 ar proc;
"s- J- Ki ina un Co " pras.
apmierināšanai , saskaņā ar Rīga»a Pgabalt 4. civilnod. izp. uziakstu
jo 22. dec. 1925. g. Nš 1593,
u 93.47 ',«3; Rīgas tirdzn bankas
aprasības Ls 1584,79 ar proc.
apmierināšanai , saskaņā ar Rigas1U- ļec. miertiesneša izpildu uz-
ti n-„ 8 - mai J'a 1926. g
f- 9:8, 859, 22. jn Ijā Nš 1367
[ "^ s- L'epajas bankas prasības« 4J.b23 10 ar proc. apmieii ā-
r """. saskaņā ar Rīgas apgabalt.
iqiL nod '«makstu no 18 dec.
«IhTA 1566- "- ntija 1927. g.,
cinifi , "tā - R'8as apgabaltiesasC|v'litodaļas sēžu zālē.

pirmā

H.lfttbtiOijUK
Motte §u m a c h e r a

kustamu īpašumu,
,jļP atrodas Rīgā, Marstaļu ielā
l. hiDot

Bn >? ^eldu ie'ā Nš 8,
'«frstM tl ™."zemesgrāmatuS «'aNš 725 (g-uā 3, grunts

Ni 6) un sastāv no pils. dzimts-
rentes gruntsgabala 122 kv. asis
platībā ar jiz viņa esošām ēkām:
5 stāvu mūra namu;

2) ka īpašums priekš publis-
kiem fofgiem apvēitēts par
Ls 160 0C0 un saskaņā ar civ.
pr lik. 1871. p. solīšana sāksies
no novērtēšanas un priekšrocīgu
prasību sumas;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 404.751,30 un
ar Iietis'tu tiesību uz 20 gadiem
uz īres līguma pamata Motte
Sumacheram, skaitot no 1. jūlija
1921. g līdz 1. jūlijam 1941. g ;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — 10 daļa no apvērtē-
šanas sumas un jāstāda priekšā
apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav šķēršļu mi-
nētām personlm iegūt nekustamo
īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemesgrāmatu nodaļā.

Personām, KUfām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskahmi Rigas apgabaltiesas
3. civilnod. kanclejā.

Rīgā, 10. februārī 1927. g.
25314 Tiesu izp J. Grinfelds.

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 11. februārī.

Devīze»
I Amerikas dolārs 5,184—5,194
1 Anglijas mārciņa 25,145—25,225
100 Francijas franku 20,20—20,60
100 Beigas 71,80—72,55
100 Šveices franku ...... 99,35—100,35
100 Itālijas liru 22,30—22,75
100 Zviedrijas kronu 137,90—138,95
100 Norvēģijas kronu .... 133,10—134,10
100 Dānijas kronu 137,85—138.90
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu .... 206,95—208,50
100 Vācijas marku 122,45—123,65
100 Somijas marku 12,97—13,17
100 Igaunijas marku 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 54,00—64,00
100 Lietavas litu . .... i 50,70—51,70
1 SSSR červoņecs ?

Dārgmetāli i
Zelts 1 kg 3425—3443
Sudrabs 1 kg 96—104

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . . 98—100
4% Valsts prem. aizņēmums . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93
8°/0 Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevici,

Zvērināts biržas maklers M. Okmians.

Redaktors: M. Ārons.

^33 vaiaioas

Latvijas bankas nedēlos p&rskuts
uz 9. februāri 1927. g.

AKTĪVĀ Lati. S. PASĪVĀ. Lati. S

u ipiumos un monētās kasē un Bankas naudas zīmes apgrozībā. . 27,611,155 -
Zel I remiu emlsiias bankām . .23,619,002 71 Pamata kapitāls 13,446,905 56
-Ju valūta. . ' 28,994,882 30 Rezerves kapitāls 2,236,778 67
^'5?i nauda 2,831,595- Speciālās rezerves 2,'00,000-
m uiMseszīmesu sīkametalanauda 9,510,208 82 Noguldījumi 15,033,409 29

f
V*£K"vekseli 70,799,786 73 Tekoši rēķini 43 716*74 37
ls,.iml nret nodrošinājumiem .56,378,352 80 Valsts rēķini un depozill . . . . 8l,22,2.i0 73
*Sfffl ? 17,179,483 90 Citi pasivi ...... . . .23.542:99362U 2U9.3I3.312 26 209,J- 3,312 26

o ezirne: uz 9 februāri 1927. g. Latvijas bankas naudas zīmes apgrozība par Ls 27,611,150-
k u r a s n o d r o š i n a t a_s:

„r tīru zeltu 2590 klg (divi tūkstoši pieci simts klg), kas pēc paritātes 1 klg =" u 3444,44 nodrošina 8,611,100-
ar S 2400000,— (divi miljoni četri simti tūkstoši dolāriem), kaa pēc pa-

'
ritat 8*1.— = '-5046 ,gf- tira zelta =5,18262, nodrošina 12,438,288 -

£ 260 165,-/ (divi simti _ sešdesmit tūkstoši viens simts sešdesmit
oiecām angļu māroņam), kas pec paritātes £ 1 — = 7,32238 gr. tīra zelta =
Ls 25 22155, - nodrošina ? . . 6,561,762 -

'igā, 9 februārī 1927. g. Ls 27' 611'150 '
Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalnlngs.

„j223 Galvenais direktors K. Vanags.

1 ' ''Citu iestāžu
sludinājumi.

» i i i

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 17. februarī_ 1927. g.,
pulksten 1 diena, Rīga, Lā pieša
ielā Ns 124,

pārdos vairāksolīšanā
firmas Liberti] P. Vagenheim
kustamo mantu, novērtētu par
Ls 210,01 un sastāvošu no ziepju
vāramās iekārtas, dēļ viņa dažādu
nodokļa segšanas

Rīgā, 10. feb.uarī 1927. g.
25313 Piedzinējs Vimba.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ke 1927. g. 17. februāri,
pulksten 1 d„ Rīi?ā, L. Maskavas
ielā Nš 62, dz. 15,
pārdos vairāksolīšanā
Gordona Benciona kustamo mantu,
novērtētu par Ls 274,30 un sa-
stāvošu no dzīvokļa iekārtas,
viņa da?ādu nodokļa parāda seg-
šanai.

Rīgā, 9. febr .arī 1927. g.
25 OS Piedzinējs Vimba.

Bauskas apriņķa priekšnieka
palīgs II iecirknī

uzaicina piete kties līdz 14. martam
š. g. īpašniekos uz dzelzsasu
ratiem, sedliem, loku, diviem lu-
patu deķiem, sakām br-z slejām
un vieniem grožiem, kādas manLs
1920. gadā iecirkņa robežās pa-
metis zadribl apvaino'ais Jēkabs
Sauka. ,

Ja līdz minētam termiņam īpaš-
nieks nepieteiksies, minētas mantas

Mi WSMMl
mana kanclejā,Vecmuiža, 15.marta,
pulkst. 10 un ieņemto naudu ie-
maksās valsts ienākumos.

Tanī pat vietā un laikā taps
pārdotas ari vairākas konfiscētas
medību bises, 6 nolietoti kareivju
mēteļi un vieni nolietoti dzelzs-
asu rati. 25277

Mantas apskatīt un novērtējumu
izzināt vates pārdošanas dienā.

Madonas apr. one.<šn
II iec. palīgs

izsludina pSr nederīgām Vecgul-
benes garnizona priekšnieka zie-
dojumu vākšanas listes ar NšNs 61,
62, 63, 64 un 65, kā nozaudētas,
un lūdz personas, kas būtu ziedo-
jušas uz minētām ziedojuma vāk-
faias listēm, pieteikties pie Ma-
donas apriņķa II iec palīga divu
mēnešu la kā. skdtot no sludi-
nājuma dienas 25274

Valsts spirta un degvīna
Rīgas noliktava

(Piome[u ielā Jsfs 4-a)
pārdos šī gada 18. februaiī, pulk-
sten 10 no rīta,

JAUKTĀ IZSOLĒ
35 m tonnas pudeļu

stikla drumstalu.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās

aploksnēs ar uzrakstu ,Uz 18. le-
bruaja sacenVibu", kā ari lūgumi
pļelaist mutiskā solīšanā, samak-
sāti ar attiecīgu zīmogno lokli,
iesniedzami līdz izsoles sākumam.

izsoles dalībniekiem jāiemaksā
Ls 10),— liela drošība.

Tuvāki noteikumi valsts no ik-
tava no pulksten 9—15 25307

Priekules polic. iec. priekšn
paziņo, ka saskaņā ar Tiešo nod.
depart. 1926. g. 27 nov. r. Nš 51692
un 51167, Priekules miestā, uz
Tirgus laukuma, J927. g. 25. febr,
pulksten 12 diena, pārdos

ii vaifāHanā
Jānim Andreja d. Pēterim p e-
derošās ma nas — vienjūga darba
ratus, vērtība Ls 35, vienjūga at-
sceru ratus, vērtība Ls 3> un
darba ragavas, vērtībā Ls20. 25273

(Tiesu
sludinājumi.

I Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921- g- 'frbrMra likuma
ņar lau'īb ? 50., civ. proc. lik. 339.,
366, 438., 698., 706.„ 711. un
718 pantu pamata, dara zināmu
Jānim Lazdiņam, ka tiesa
1926. g- 6. decembrī aizmuguias
nosprieda viņa laulību ar Emliju
iazdiņ šķirt.

Jelgavā, 4. febtuatī 1927. g.
L. Nš 132/26

Ptiekšsēd. v. P. E f f e r t s.
25057 Sekretāra p. F. Kāps:

Latgales
apgabaltiesas priekšsēdētājs
paziņo vispārībai, kā notārs G r ā -
velsiņš atvēris š. g 3. febr.
Daugavpilī, Valdemāra iela Nš 16,
notāra kantori. Darba laiks no
pulksten 10 rītā līdz pīkst. 4 p. p.

Daugavpilī, 1927. g. 9. felr
Ns 3849.

Priekšsēd. J. S k u d r e.
25243 Sekretārs V. Dauge.

Rīgas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Rigā, Andr.
Pumpura iela Nš 1. dz. 2, paziņo:

1) ka Pirmās Rīgas savstarp
kredītbiedrības prasību apmierr
nāšanai pēc obligācijām, saskaņa
ar Rīgas apgabali. 1. civilnod.
izp. rakstiem no 16. aug. 1926 g.
Ns 422371, 17. nov. 1926. g.
Ns 42*340, 1. dec, 1926. g,
Nš 42354, 10. dec. Ns 423606,
10. dec. Ns 42,607, 17. dec.
Ns 42.687, 17. dec. Nš 423fc88,
13. janv. 1927. g. Nš 41713
Ls 85 14654 ar proc. un izd. un
Rīgas kredītbankas a. s. prasība*
apmierināšanai, saskaņa ar Rīgas
apgabali. 1. civilnod. izp. rak tu
no 24. nov. 1926. g. Nš 423406,
Ls 32.175,63 at proc. un izdev.
12. maijā 192'. g., pulkst 10 rit',
Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas
sēžu zālē,

pirmā

9i.taiiim p»
Channes Šumacher

nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Rīgā, Kungu ielā
Ns 28 un Marstaļu iela 1. hipot.
iecirkni ar zemesgiāmatu reģistra
Nš 754 (grupa 3, grunts Nš69
un sastāv no pilsētas dzimts-
rentes gruntsga ala apmēram
877 kv. metru platībā ar uz viņa
esošām ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtets par Ls 550.000;

3) ka bez augšminētas prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 213.863,60 un
nek. īptšumu nod. parāds pils.
vadii Ls 369,29:

4) ka personām, kuras veļas
pie toigiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmita daļa no apver-
tēšanas sumas un jāstāda priekšā

aplieciba par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt ne-
kustamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgss-Val-
mieras zemesgrāmatu nodaļā

Personām, kursa ir kādis tiesī-
bas vz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, atlie-
coši uz pārdodamo īpašumu, ii
ieskatāmi Rīgas «ngabaltiesas
3. civilnodaļas kanclejā.

Rīgā, 10. februāri 1927. g.
23I5 Tiesu izp J G r i n f e 1 d s.

Rīgas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 19. februāri 1927. e.,
pulksten 10 dienā Rīga, 1. Smilšu
ielā Ns 19, A. Bliedena prasībā
pārdos Jāņa Z i g 1e v i č a
kustamo mantu, sastāvošu no
dzelzs precēm un svariem un no-
vērtētupar Ls 228

Izzināt sankstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu,
varēs pārdošanas dienā uz v.etas.
*ī gā, 10. februārī 1927. g.

25319 Tiesu izp. J. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 19. iebruari 1927. g.,
pulkst. 10 dienā. Rīgā, 1. Ķēniņu
ielā Ns47, Jaunās Rigas krāj-aizdevu
sab. prasībā pārdos otrā izsolē
Paula V o j t k ē v i Č a kustamo
mantu, sastāvošu no obligācijas
un novērtētu par Ls 2J00.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 10. februārī 1927. g.
25320" Tiesu isp. I. G r i n I e 1 d s.

Rīgas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 23 iebruarī 1927. g.,
pulksten 10 dienā, Rīga, 1. Kalēju
ielā Ns 25, Latv. komercbankas
prasībā, pārdos Aleksandra
S m i d t a kustamo mantu, sastā-
vošu no rakstāmgaldiem un no-
vērtētupar Ls 220.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdoS-nas dienā uz vietas.

Rīgā, 10. iebruarī 1927. g.

25318 Tiesu izp. I.Orinlelds

Rīgas apgabaltiesas I iec.
tie u izpildītājs

paziņo, ka 24. februārī 1927. _ g.,
pulksten 10 dienā, Rīga, Audēju
ielā Ns 11, Rīgas komercbankas
prasībā, pārdos Elija Puter-
maņa kustamo mantu, sastāvošu
no galantērijas precēm, elektris-
kām lampiņām un nažiem un no-
vērtētu par Ls 2792,50 _

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ati apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas

Rīgā. 10 februārī 1927. g.
25317 TiMti Izn I Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 1 iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 26. Iebruarī 1927. g.,
culsten 10 diena, Rīga, L Ka-
lēju ielā Nš 14/16, d\ i, pārdos
Vasilija Z i e v a kustamu mantu,
sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 9161,26.

Rīgas apgabaltiesas VI iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 19. februāri 1927. g.
pīkst. 10 dienā, Rigā V. Jelgivas
ielā Nš 46/48,s-bas „Uģeciema a'us
daiītava" lietā pārdos Krš-
jaņa V i n t e t a kustamo mantu,
ssstāvošu no siļķiem un novēr-
tētu par Ls 270

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 19. janvārī 1927 g.
25322 Tiesu izn 1 Zirgels.

Rīgas apgabaltiesas VI iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 18. februārī 1927. g,
pulkst. 12 dienā, Rīgā, Aku iela
Nft 10, Latv auto īpašu krāj
aizd. sib. lietā pārdos H ienes
C ī r u 1 kustamo mantu, sastāvošu
no autoļeniskā šveicēšanas
aparāta un nov?rtē:a par Ls 500.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz
vietas.

Rigā, 19. janvārī 1927. g.
25321 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 22. februāri 1927. g,
plksr. 12 dienā, Rīgā, Lienes ielā
Ns 3, pārdos Oito L u t c a
kustamo mantu sastāvošu no šuj-
mašīnas un cit. un novēitētu
par Ls 400.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rigā, 1. febiuari 1927. g.
25325 Tiesu izn J. G r i n i o s.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzi ējs pa-
ziņo, ka 18 februārī 1927. g.,
pulksten 12 diena, Rīgā, 1. Pils
ielā Ns 13/15, dz. 4, (piedzīšanas
nod.)

pārdos vairāksolīšanā
otrreizējā ūtrupē Annas Ozoli-
ņas kustamo manta, novērtētu
par Ls 3075 un sast"vošu no
41, Latvijas tirdzniec bas un rūp-
niecības bankas akcijām, viņas
1924. g. un 1925. g. ienākuma,
1924. g °/o peļņas un 1?24. f> un
1925 g. nekust. īpašumu nodokļa
parāda segšanai.

Rīgā, 10. februārī 1927. g.

25311 Piedzinējs A. Ozoliņš.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ke 17. februārī 1927. g.,
luīkten 11 dienā, Rīgā, Eliza-

betes ielā Ns 22,

pārdos vairāksolīšanā
grāmatas spiestuves .Reklāma"
kustamo mantu, rovertetu par
L« 465 un sastāvēšu no pap/ra
griežamās mašinas, viņa 1924. g.
925. g un 1926. g. % peļņas

nodokļa parāda segšanai.
Rigā, 10. februārī 1927 g.

?.310 Piedzinējs Pēterson s.

Nodokļu departamenta
dažšdu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 17. februarī _ 1927. g.,
pulksten 12 diena, Rīgā, Lāčplēša
elā Nš 76, fabrikā, un Skolas
ielā Nš 3S-a, dz. 6,

pārdos vairāksolīšanā
Genišera Ābrama iekrāto ku-
stamo mantu, novēitetu par
Ls 5419 un sa'tāvošu no mē-
belēm, drēbēm u i citām mantām,
viņa dažādu nodokļi parāda seg-
šanai.

Rigā, 10 iebruarī 1927. g
25309 Piediinējs Pētersons.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 17. februāri 1927. g.,
pulkst 1 diena, Rīga, Jēkabpils
ielā Ns 1a,
pārdos vairāksolīšanā
Kiveļa G r i n f e 1 d a kustamo
mantu, no vērtētu par Ls 1564,05
un sastāvošu no mechaniskām au-
žamām stellēm, viņa dažādu no
doifļa parāda segšanai.

Rīgā, 9. februārī 1927. g.
9531 9. Piedzinis V i m h a

Mores pag. valde, Rīgas apr.,
izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu karaklausības apliecību
ar Nš 544, izdotu 27. augustā
1920. g. no Valkas kara apriņķa
priekšnieka uz Kalniņa, Kārļa
Dāvā d. vārdu. 22442

Izzināt sarakstu, novērtējumu
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rigā, 9. februāri 1927. g
25316 Tiesai'p. J, Grinf eld«.

Rīgas apgabaltiesas VI iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 24 februārī 1927. g.,
pulksten 12 dienā, Rīgā, Tērbatas
ielā Ns 45, Roberta Ābola lietā
pārdos Iiraeļa Gureviča
kustamo mantu, sastāvošu no
gahntetijas precēm un novērtētu
par Ls 1504.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 2. februāri 1927. g.
25324 Tiesu izpild. J. Zirčels.

Rīgas apgabaltiesas VI iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 21. februārī 1927 g.,
pulkst. 12 dienā, Rīgā, Tērbatas
ielā Nš 33, Kārļa S ti f t a lietā
pārdos k./s. ,Aka" kustamo
man'u, sastāvošu no ugunsdzēsēju
sūkļa un novērtētu par Ls 350.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1. februāri 1927. g.
25323 Tie.ru iznild J 7. i r £ e 1 s



Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 25. jebruarī 1927. g,
pulksten 10 rīta, Balvu pagasta
vecākā polic. kārtībnieka kanc-
lejā — Balvu miestā —

pārdos nairansollšanfl
Minuchas Z i 1b e r b r a n t ku-
stamo mantību — šujmašīnu, kāj-
minamo, .Zingera" — Ls 26,27
vērtībā,/o (peļņa) nodokļa pie-
dzīšanai, saskaņā ar Tiešo no-
dokļu d-ta 1927. g. 10. jnnvara
rakstu Nš 71902. 25283

Pārdodama manta apskatāma
pārdošanas dienā uz vietas.

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs II iec.

paziņo, ka 25. iebiuarī 1927. g.,
pulksten 10 rītā, Balvu pagasta
vec. policijas iecirkņa kanclejā —
Balvu miestā —

pirtos uoitiksolifcnfl
Emmas J a n s o n kustamo man-
tība — vienu skapi — Ls 8,—
vērtībā °;o peļņas nodokļa pie-
dzīšanai, saskaņā ar Tiešo no-
dvkļu d-ta 1927. g. 10. janvaja
rakstu Nš 71689.

Pārdodamais apskatāms pārdo-
šanas dienā uz vietas. 25284

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs 2. iecirknī

paz'ņo, ka 1927. g. 25. februārī,
pulksten 10, Balvu pag policija*
iecirkņa kanclejā — Balvu miestā,

pārdos fMflDM
Eduarda M e 11 u pa kustamo
mantību — dzelzsasu ratus —
Ls 20,— vērtībā, soda naudas
piedzīšanai, saskaņā ar Balvu
iecirkņa miertiesu. 1926 g. 21. dec
izpildu rakstu Nš 440P/873. _

Pārdodamais apskatāms pārdos,
diena uz vietas. 25279

1 M HZidtt izglītības pārvalde

fflšļ.S'nov" sfololājaiHaijai

R a s b a m. JM J0

Rigas pol c. X iec. priekšnieks

izsludina par nederīgu, pazaudē o

kara klau ības apliecība, izdotu
„oR gas kara apr. onek".e«
15. aprīli 1924. g. ar Ns 20475 uz

Eduarda Mārtiņa d. Baltnihs

vārdu, dziv. Abavas iela 1, dz. 12.

Akciju sabiedrības „LATV 3AS LINI'
Giiiance 1. augustā 1926. g.

A k t i v.s. Ls
K«se. . . .. 452, 13
lekosi rēķini . . . 745,37
Nekustams īpašums 105.312192
Mašinas un iekārta 129413,76
Inventārs un darba
,.r '11.633,18
Lini un pakulas . . 84^6 22
Nekulstiti lini . 24.37o '.26
Palīga materiāli 383 37
Materiāli 94033
Linsēklas . ... 55 93
Linsēklu pelavas . 65*70
Saņemti vekseļi . 1.927*

08Personas un iestād. 38 37217Meža eksploatacija 637 —
Pārejošas sumas . 2 12547Iepriekšējo gadu tī-

rais zaudējums 350,25lirals zaudējums
1925/26. g. . n.15870

Pasīvs. Ls„„„
Akciju kapitāls . . '1°°X'
Izdo'i vekseļi . - : ®-%
Personas un iestād. 224.W
Spec. tekošs rēķins *'

336.439,84

^-Pe|ņas un zaudējumu rēķins.
c a u d e. t s. rp p ,, ,1 Ls

Pie linu audzēšanas Caur Cesvaines saim-

^ioizdev. "*" ?£ **— ļ0

Pie EE&, rši/ ? ' W.729.68 Caur dzīvojamo ēku .«i
Pte S*?^..

2
*lft\

ekspoatcij. rēķ 2
[ļ>ieĶina 257,94 Caur linsēklu reķ.

Caur linsēklu pelavu ^jl
rēķinu

Caur pārejošosutnu tļļff,"
rēķinu . . _

Tīrais zaudējums .. ļ5g70

25.732,30 n
24«7 vafde

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs II iec.

paziņo, ka 25. iebruatī 1927. g.;
pulksten 10 r.tā, Balvu pagssta
vecākā pol. iec. kārtībnieka kanc-
lejā — Balvu miestā —

pārdos ualrāksolīšanā
Donata Romka kustamo man-
tību — vienu govi — Ls 15,—
vēitib;^ soda naudas piedzīšanai,
saskaņā ar iecirkņa mietiesneša
1926. gada 26. novembra izpildu
rakstu Nš 4047/798.

Pārdodamais apskatāms pārdo-
šanas dienā uz vietas. 25281

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs 2. iecirknī

paziņo, ka 1927. g. 25. februāri,
pulksten 10, Balvu pagasta ve-
cāka policijas kāttībnieka kanc-
lejā — Balvu miestā —

pārdos vairāksolīšanā
Benedikta Veikšana kustamo
man.ibu — dzelzsasu ratus un
1 govi — vērtībā Ls 25,—, soda
naudas piedzīšanai, saskaņā ar
Balvu ecirkņa miertiesu. 1926. g.
31. decenTfa rakstu Nš 4491.

Pārdodamā manta apskatāma
pārdošanas dienā uz vietas. 25280

Ludzas apriņķa III robež-
apsardzības rajona pr-ks

pārdos ualrāKsolKanfi
1927. g. I. martā pie savas no-
metnes Zilupē, Elizabetes ielā^,
pulkst. 11 rīta. vienu zirga ādu.

Pārlabojums. J
Bauskas apriņķa priekšnieka

II _iec. palīga sludinājumā „Va!d.
Vēstn.' p. g. Nš 20 0 par Friča
Jēkaba d. Sarapas kara klau-
sības apliecības nozaudēšanu ie-
viesusies kļūda: apliecība izdota
no Kuldīgas kara apriņķa priekš-
nieka nevis 1919. g 28.' februārī,
bet gan 1919. g. 28. novembrī.

Rigas policijas VII iec. priekš-
nieks izsludina par 'nederīgām
zemāk minētas nozaudētās kara
klausibasj apliecības: 1) Gunka,
Ādolfa Jāņa d, izdotu no Rīgas
kara apr. pr-ka ar Nš li 98
31. okt. 1919. g.; 2) Svīķa, Os-
kara Augusta d, izd. no Rīgas
ksra apr. pr-ka ar Nš 24629
10. maita 1925. g.; 3) G:ņins
Aleksandra Vulfa d., izd. no Rī-
gas kāja apr. pr-ka at Nš_ 3219i)
14. janv. 1926. g.; 4) Āboliņa,
Jāņa Alfrēda Jāņa_ d, izdotu no
IV Valmieras kājn. pulka ar
Nš 8326 28. sept. 1925. g.; 5)
Cukaina, Rūdolfa Kārļa d., izd.
no Rīgas kara apr. pr-ka ar
NS 27076. 25290

Poļeščinas iec. polic. pr-ks
paziņo, ka 22. februārī 1927. g,
pīkst. 12, pie Šķaunes pag. vec.
polic. k-ka kanclejas pārdos

atklātā tttiliii
pils. Kazimira L u c i n a kustamo
mantu, sastāvošu no viena zirga
un vienas govs, novērtētu par
Ls 150, nama oarāda piedzīšanai.

Skaistkalnes muita
pazņo, ka pamatojoties uz muitas
lik. §§ 1130 un 1156 — 22 febr.
š. g , pīkst 12 dienā, muitis namā,
Skaistkalne, tiks noturēta

ūtrupe,
kuji pārdos atklātā vairāksolīšanā
kontrabandas rozines 289 kg un
manufaktūru 1 kg 150 g. 25269

Rīgas pol. VIII iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
k. kl. apl. Nš 8874, izd. no arm.
galver. mechan. darbn. pr-ka uz
Otto Jura d. A r t m a n a vārdu,
dzim. 20. dec. 1883. g., pied pie
Rundāles pag., Bauskas apr., dz
Peinavas ielā Ni 27—52 25291

Rīgas pol. VIII iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
k. kt. apl. Ns 72644, izd. 30. nov.
1925. g. no Rīgas kara apr. pr-ka
uz Arvida Kārļa d Krēsliņa
vārdu, dzim. 22. sept 1894. g,
pied. pie Lieljumpravas pag., Rig'
apr- dzīv. Marijas ielā Ns68—39.

Rīgas pol. IX iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kāja klausības apl., izd. no Aiz-
putes apr. komandanta 1927. g
30. septembrī Ni 4604, uz Jēkaba
Otta d. S v a 1 b i s vārdu, dzim
1*95. g. 25294

aunlatgales apriņķa
pr-ka palīgs II iec.

paziņo, ka 25. februāri 1927. g.,
pulksten 10 rītā, Balvu pagasta
vecākā policijas kārt b lieka kanc-
lejā — Balvu miesta,

pārdos vairfiKsolKanā
Emmas Janson kustamo man-
tību — šujmašīnu — 48 ls vēr-
tībā, °/o peļņas nodokļa piedzī-
šana', saskaņā ar Tiešo nodokļu
departamenta š( gada 10. jasvafa
rakstu Ns 7169 ».

Pārdodamais apskatāms pārdo-
šanas dienā uz vietas. 25285

Jaunlatgales apriņķa
pr-ka palīgs II iec.

paziņo, ka 25 februārī 1927. g.,
pulksten 10 rītā, Balvu pagasta,
vec. pol. kārtībnieka kanclejā —
Balvu miestā, —
pārdos vairāksolīšanā
Annas B i s e n i e k kustamo man-
tību — kamanas — Ls 2,—, soda
naudas piedzišanai, saskaņā ar
Balvu iecirkņa mierties. 1926. g
31. dec. izpildu rakstu Na 448/881.

Pārdodamais apskatāms pārdo-
šanas dienā uz vietas. 25282

Sab iedrības
«Latvijas ziņu bi>«Kfiriēiū piinj,i
dalībnieku soddidnotiks piektd en, šy"ll
pl. i/25 p p., s-bas ' bi J- lei*

Pils ielā 24, dz'j' LiĶ
Dienas kārths1) sapulces dalībniek ,4i -2) protok. nolasīs.; 3) £?3t

1626. gj 4) reviz ' ft»fl
gada parsk. aostipr ? k\ T!|
1927. g.; 6. vēlēš;7) k >S.
pildināšāna; 8) pii4 , '>ziņojumi. 25303 ,?'

"Ide
Uz 1920. g. 23. apr i vVēsto.* 97. num) un lW*17. janv. (.Vaid. Vēsta ?!«' *

likuma psmata ni*..Pirmās krievu
zuperfosfata fabrMilgrāv/, pie Ri

akc. sab valdV
uzaicina augšminēto s-b« „t(par kurām paziņot, , kg "JJpazudušas) nepazīstamo ipašn?uzrādīt tos 6 mēnešj laika s ?no sludinājumi iespieš ' d, *
Akcijas sek.: NšNš 891-920 rdijumā, ka šis akcijas 6 miwlaikā netiks uzrādītas, vigaTS
tīsies pat nederīgām un pers2
kuras paziņojušas par vi™!zušanu, tiks izdotas jaunas ako
ar tiem numuriem. Valdes J,
Rātslaukumā 7. *
25304 v„.

1 — \

®ažādi
sludinājumi.

. t

RBtttobLi/L
Pamatojoties uz vērtspapīru

mortifikacijas pagaidu noteiku-
miem 1920. g. 23. apriļa .Vaid.
Vēstn." Ns 97un 1921. g. 17. janv.
.Vaid. Vēstn." Ns 18, Rigas ielu
dzelzsceļu akciju sabiedrības direk-
cija uzaicina zemakmineto sabie-
drības akciju (par kuram paziņots,
ka viņas pazudušas) nezināmos
turētājus, uzrādīt tās 6 mēnešu
laikā, skaitot no sludināšanas
dienas.

Akcijas ā 100 rbļ.
23001/23002

Gadījumā, ja šīs akcijas 6 mē-
nešu laikā netiks uzrādītas, viņas
skaitīsies par nederīgam un per-
sonām, kuras paziņojušas par
viņu pazušanu, tiks izdotas jaunas
akcijas.

Rīgā, 4. februārī 1927. g.

25110 1 Valde

Rīgas koku zāģēt
„A, Broitman' a. s

kārtpilnasapnke
š. g. 12.martā, valdes telpās, Rīgā,
Raiņa bulv. 25, dz. 6, pl. 7 vak.

Dienas kārtība:
1) 1926. gada pārskats un bilance

uz 1. janvāri 1927. g;
2) budžets 1927. g ;
3) velēšanas;
4) tekoši jautājumi.
25305 Valde.

Latvijas skolotāju kopējā slimo
kase ziņo, ka nozaudēta Latvijas
skolotāju kopējās slimo kases
dalībnieka grāmatiņa Nš 3424 uz
Franča Motivana vārdu. Skaitīt
par nederīgu. 25296

MtabeUsns
satura rādītājs
Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājumam, 192u. g.,
1. lidz 24. burtnīcai (1. "dz

192. skaitlim).

Saeimas kodilikacijas nodaļas sa-
kārtojumā

Šis satura rādītājs maksā:
Ls 0,21, ar piesūtīšanu Ls 022.

Latvijas apdrošināšanas n
transporta akciju sabiedrības

Jigai li"
likvidācijas komisija
pamatojoties uz s-bas 2. ārkānpilnu akcionāru sapulces 1927.
4. februāra lēmumu, paziņo, ' ka
min. s-ba tiek likvidēta un ar souzaicina visus s-bas kreditoru
pieteikt savas prasības četri
mēnešu laikā, skaitot no izslīdi.
našanas dienas, li tvidacijas ko»
sijas biroja, Rīgā, Lielā Smilšu
ielā Ns 7.

Visas augšminētā laikā nepie-
teiktas prasības Jikvid. komisija
skaitīs par anulētam.
25302 Likv. komisija

Miltu tirdzniecības un rūp.
akciju sabiedrība „0zoliņ"
sasauc š. g. 8. martā, Rīgā, Vaļņu

ielj Nš 2, dz. 25, pl. i p.p.,

pilnu

ahion. sapli
ar sek. dienas kartību:
1) gada pārskati; 2) jautājums

par akc. s-bas likvidāciju; 3) lik*
komisijas izvēlēšana; 4) dažādi
lautājumi 26301 Valde.

Latvijas skolotāju kopējā sili»
kase ziņo, ka nozaudēta Latvija»
skolotāju kopējās sliirio kases dl'
libniekagrāmi iņa Nš 2552 uz Sta-
ņislava B a b r a vardu. Skaitli
par nederīgu. 2559'

Kraukļu pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu iekš-
zemes pasi, izdotu no šīs pagasta
valdes 18. martā 1920. _g. ar
Nš 748 uz Jāņa Andreja d.
Skubina vārdu. 22903

Rīgas pol. V iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu, ka nozau-
dētu kara klausības apl., izd. no
Rīgas kara apr. pr-ka 30. oktobrī
1920. g. Nš 35654 uz Aleksandra
P a e m a ņ a vārdu. 25326

TORGI.
Iniendanturas galvenā pārtikas noliktavā,
Rumpmuižas ielā 28 š.g. 21. febr., pīkst. 10, tiks pārdoti vairāksolīšanā

1) viens kumeļš, 6 mēn vecs;
? 2i sviesta preses, 5 gab ;

3) mucas, ozola koka, nederīgas, 320 gab.;
4) mucss, egles koka. nederīgas, 131 gab.;
5) kaltēti kāļi, 12 kilo 500 gr.;
6) kviešu sēnalas, 242 kilo;
7) miežu sēnalas, 95 kilo;
8) cūkgaļas atkritumi, 270 kilo;
9) lietota sāls. 2000 kilo.

Minētais kumeļš, mantas un produkti apskatāmi izsoles dienā,
Rumpmuižas ielā Ns 28. NŠ4592 25327 _

Apriņķa ceļu īnženiers Daugavpili,
savā kanclejā, Šosejas ielā Nš 104, izdos 1927. g. 23. febr., pīkst. 10,

jnuhifi izsolē mazakprasRiijlem
seko'u darbu: 18 0 mtr. gara koka tilt* jaunbūvi pār Skaistas upi,
uz Piedrujas—Krāslavas II a šķiras ceļa Drošības nauda Ls 370
Tu/škas ziņas kanclejā Nš 4596 25328

Vec-Salaces virsmežniecība
pārdos mutisks izsolē

17. martā 1927. g., Vec-Salaces I iec. mežziņa telpās, Karteicē,
sagatavotus meža materiālus,

izvestus pie Lonepes dzelzsceļa stacijas un sadalītus sekošas vienības:
1) Papīrmalka un stutmalka (egļu) apmēram 338,1 steri nemi-

zotas un apmēram 120,8 steri mizotas, novērtēta par Ls 2642.
2) Kluči: bērza 260 gabali, apses 35 gab. un melnalkšņa 24 gab.,

novērtēti par Ls 688.
Par materiālu vairumu iepriekš izsoles jāpārliecinās uz vietas.

Fapirmalka un stutmalka pie nodošanas parmērīia netiks.
Nosolītie materiāli jāpieņem ut visa nauda jānomaksā 2 nedēju

laikā pēc pirkuma apstiprināšanas.
Nomas naudu par aizņemtiem plačiem pec materiālu pieņemšanas

sedz pircējs.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsolēs komisijai

l0°/o drošības naudas no attiecīgu vienību novērtējuma.
pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas,

par kuru vienība nosolīta.
Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-

ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) Latvijas bankas garantijas.

Virsmežniecība patur sev tiesību izslud natas vimbas noņemt
no izsoles pēc -aviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie I ieciikņa mež
ziņā Kart€ice.
2 074 Vec-Salaces virsmežniecība.

Cesvaines virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
' 2. martā š. g., Cesvaines pagasta namā,

«£rā#i«s i&solēm nepārdotu augoSa mein
pec ņlotīnas mu celmu skaita .-

I iec. mežniecībā, Biksēres un Aizkujas novados, pēc platības 13 vie-
nības no 0,18—3,41 ha, vērtībāno Ls 48—296 un pec celmu
skaita 1 vienību, 743 koki, novērtētu par Ls 225.

II iec. mežniecībā, Aizkujas un Dzelzavas novados, pec platības
27 vienības no 0,36—3,59 ha, vērtība no Ls 6—1165.

III iec. mežniecībā, Cesvaines un Liezeres novados, pēc platības
16 vienības no 0,29—4,71 ha, vērtība no Ls 14—797.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14.maija un

4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no

pilnas nosolītas sumas
Skaidrā naudā iemaksāta drošības nauda tiks ieskaitīta pēdējā

maksājumā par pirkto mežu, ja ciršana izdarita pareizi un zaudējumi
valstij nav nodariti

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības no
ņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu
mežziņiem.

25227 "Cesvaines virsmežniecība

šlīteres virsmežniecīca

pārdos mutiskā izsole
14. martā š. g., Dundagas pag. namā,

augošu mežu
II iec. mežniecībā, Ezermuižas novadā, pēc platības 9 vienības no

0,46—3,92 ha, vērtībā no Ls 8 J—1650; un pec celmu skata
5 vienības no 287—905 kokiem, vērtība no Ls 120-594.

III iec. mežniecībā, Šlīteres-Sūdes novadā, pēc celmu skaita 1 vie-
nība, vērtībā Ls 973, 408 koki.

Mežu pārdos _ uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija un
4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas,
par ku//u vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes nn
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
garantijas.

1 Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iec. mežziņiem.
25232 Štitetesvirsmežniecioo

Strenču virsmežniecība

pārdos mutisko izsolē
1927. g. 10.martā, Strenču miesta valdes telpās,

a&rāfzās izsolēs nepārdoto augošu utu at-
m trušu mexim un recas 6arurra< ar nasce-

minattā novettejumu
I iec mežniecībā, Kāģeru un Aņņu novados pēc platības 1 vienība

par Ls 276 un pēc celmu skiita 1 vienība par Ls 60.
II iec. mežniecībā, Banku un Purgaiļa novado?, pēc celmu skaita

2 vienības no Ls 14-60 un 3 vecas barakas no Ls 80.
III iec. mežniecībā, Oliņas, Kauču un Tiikāta» novados, pec platības

4 vienības no Ls 23—50 un pēc celmu skaita 4 vienības no
Ls 27-114.

IV iec. mežniecībā, Trikātas novadī, 7 vienības, pec celmu skaita
no Ls 31—116. 25231
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija un

4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pu'ksten >2 dienā.
Virsmežniecība patur sev tiesību noņemt no izsoles izsludinātās

vienības pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas, par izsoli dabūjamas virsmežniecības kanclejā

Ūdriņu meža muižā, caur Strenčiem un pie attiecīgiem mežziņiem.
8. februārī 1927. g. «frenču virsmežniecība


	Valdības Vēstnesis no. 33 11.02.1927�ଘ�$桭瑸쎘㥏��
	Article
	Article
	Valdības iestāžu paziņojumi.�䔇肤딜Ѐ∀蜁ഇ健阀Ȁ�Ȁ��
	Article
	Article
	Valdības darbība. Ministru kabineta sēde�㝡〰㘹〱㐶〰㙦〰㙡〰㜵�蠏
	Jaunas valstis.
	Ārzemes.�alst
	Rīga.�����
	Māksla.�猀㘱〰㉥
	Valdības vietējo iestāžu rīkojumi.� sēde�㝡〰㘹〱㐶〰㙦〰㙡〰㜵�蠏
	Article
	KURSI.
	^33 vaiaioas Latvijas bankas nedēlos p&rskuts���
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Akciju sabiedrības „LATV 3AS LINI' Giiiance 1. augustā 1926. g.����������
	Section
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4
	Adv. 3 Page 4
	Adv. 4 Page 4
	Adv. 5 Page 4


